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Hírlevél
A helyi vidékfejlesztési stratégia aktualitásai
A helyi vidékfejlesztési stratégia felépítése:

A prioritások/intézkedések olvashatók voltak a hírlevélben, illetve minden akciócsoport-tagnak postán is eljuttattuk.

•

Helyzetelemzés

•

Tervezési szintek közti kapcsolat

•

Forrásallokáció

•

Horizontális elvek

•

HPME követelmények

•

III. tengelyes követelmények, és a LEADER jogcímek, támogatási intenzitások

A Tervezést Koordináló Csoport tagjai a 120 nap alatt,
hétről-hétre összegyűltek, hogy a stratégiai vázlatban megfogalmazott alapgondolatokat kibővítsék, kidolgozzák a
konkrét fejlesztéseket, mely a Vértes és a Gerecse térségének hosszú távú fejlődését eredményezi. A helyzetelemzés
szakaszban kerültek megfogalmazásra a térség legfontosabb jellemzői témakörök tekintetében (a stratégia alapvető célja, a térség általános jellemzői, a hely szelleme, környezetei állapot, foglalkoztatottsági helyzet, a gazdaság
jelentősebb szektorai, vállalkozások helyzete a térségben,
non-profit szervezetek, demográfiai helyzet, infrastruktúra). Ezután következett a prioritások/intézkedések meghatározása. 6 fő prioritás és 17 hozzájuk tartozó intézkedést fogalmazott meg a TKCS, melyet a közgyűléseken a
tagság elfogadott.

Hasznos

Linkek
www.vercse.hu
www.fvm.hu
www.mvh.gov.hu

A stratégia felépítésében a források elosztása, allokálása következett. A VértesGerecse Akciócsoport a III. tengely és a
LEADER intézkedéseire közel 2,2 milliárd
forintnyi támogatást tud generálni. Ezen
összeg feloszlik a 2 támogatási forrásra. A
TKCS tagjai olyan döntést hoztak, hogy a
III. tengely forrásainak 60%-át, míg a
LEADER források 50%-át gazdaságfejlesztése fordítják. A határozat szintén a közgyűlés elé lett terjesztve, és elfogadásra került.
A helyi tervezők munkája a HPME-k meghatározásával folytatódott. Itt volt szükség
legjobban a szakmai hozzáértésre, helyismeretre, a horizontális és fenntarthatósági
elvek ismeretére. A négyes struktúrájú részben jelennek meg egy-egy szektor, terület,
gazdasági vagy falufejlesztési ötletek. A
legfontosabb helyzet, probléma, a probléma
megoldásának javaslata és a várható eredmények leírása jelenheti a pályázati kiírások alapját.

Közgyűlés
A Vértes-Gerecse Akciócsoport soron következő közgyűlése 2008. május 30-án 11
órai kezdettel Várgesztesen, a Faluházban (2824, Várgesztes, Arany J. u. 55.) kerül
megrendezésre.
A közgyűlésen beszámolót tart a Tervezést Koordináló Csoport az elmúlt egy hónap
eseményeiről, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) aktuális állapotáról, illetve
annak záró rendelkezéseiről. Szó lesz a megjelent vidékfejlesztési rendelettervezetekről és a kérelmek benyújtásáról. A közgyűlés időpontjában kiállítás látható
a „logotervezés és ötletpályázat” benyújtott pályamunkáiból.
Felhívjuk az akciócsoport tagok figyelmét, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
elfogadásához 100%-os jelenlét szükséges, ezért valamennyi tag jelenlétére számítunk. Egy személy csak egy szervezetet képviselhet, ezért akadályoztatás esetén mindenképpen szükséges egy küldött, aki meghatalmazással is rendelkezik.
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Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
LEADER intézkedések
A legfontosabb LEADER-intézkedések:

A LEADER program folytatására 2007-től az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alap (EMVA) nyújt lehetőséget. A 1698/2005.
EK rendelet szabályozza az EMVA-ból nyújtható támogatások felhasználását.
Az ilyen típusú un. közösségi kezdeményezések 1989 óta működnek az EU-ban. Célja,
hogy speciális eszközöket mozgósítson egy vidéki Közösség számára, hogy új elképzeléseket
és új módszereket ismerjen meg az ország és
Európa. Olyan területeket támogat, amelyeket
nem fednek le a tagállamok fejlesztési tervei,
viszont fejlesztésük az Unió érdekében áll. Helyi szinten működő akciócsoportok, aktív partnerségek által kidolgozott integrált vidékfejlesztési programokat támogat.
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban
(HVS) – az alulról jövő igények feltárása alapján megfogalmazott intézkedések végrehajtása
érdekében - a helyi akciócsoportok helyben kiírt
pályázatai alapján a megfelelő projektek kiválasztásával valósulnak meg. Ezen projekteknek
fő jellemzője az innovativitás, és a partnerség,
melyek:
új – közösségi részvételen alapuló –
szervezeti formát hoznak létre,
a térség egyediségét tükröző új terméket/szolgáltatásokat vezetnek
be,
–

új eljárásokat alkalmaznak a
térségi adottságok jobb kihasználására,

kihasználatlan belső erőforrásokra
építenek, az erőforrásokat kombinálják.

•

Területközi és nemzetközi térségek közötti
együttműködés

•

A helyi akciócsoport működtetése, készségek elsajátítása, a térség felélénkítése

•

A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

LEADER intézkedések keretén belül megfogalmazott
„helyzet-probléma-megoldási javaslat-várható eredmény”
szintjén tervezett jogcím típusok
1.

jövedelemtermelő beruházás (infrastruktúrafejlesztés, gépbeszerzés, minőségbiztosítás
jellegű beruházás)

2.

nem jövedelemtermelő beruházás (építés, infrastruktúra-fejlesztés, minőségbiztosítás jellegű
beruházás, mely közhasznú célt szolgál, és
melyből a kedvezményezett közvetlen bevételre nem tesz szert)

3.

képzés, oktatás (pl. vidéki turizmus hálózat
létrehozása, helyi termékekhez kapcsolódó
képzések, nemzetközi kapcsolattartás, természeti és kulturális értékek ismerete)

4.

rendezvények (falunap, szakmai rendezvény,
akciócsoport területén megrendezett találkozók)

5.

szaktanácsadás (kizárólag olyan tanácsadás
lehet, mely az ÚMVP I. tengelyéből és az
ÚMFT programjaiból nem támogatható)

6.

szakmai, egyéb együttműködés (pl. helyi termékekhez kapcsolódó együttműködések, helyi
piacokon való közös megjelenések, közös
márkanév, testvérvárosi kapcsolatok, stb.)

7.

komplex projekt (a komplex projekt több jogcímcsoporthoz is sorolt tevékenység, egymásra
épülnek a fejlesztések)
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Bemutatkoznak a Vértes-Gerecse Akciócsoport tagjai
Pro Vértes Közalapítvány
A Pro Vértes Természetvédelmi
Természetgazdálkodás
Közalapítvány 1994-es megalakuA Közalapítvány legfontosabb
lása óta nagy fejlődésen ment kecélkitűzése a veszélyeztetett élőresztül. A programok kiszélesedtek
helyek megvásárlására irányuló
és bővültek, amit az is mutat, hogy a
program, melynek keretén belül
Közalapítvány központja kezdetekközel 600, mintegy 2.000 ha nagyben egy dolgozószoba volt, mely
ságú, sokak számára értéktelennek
mára már egy térségi központtá nőttartott, de természeti értékekben
A Geszner-ház
te ki magát a Geszner-házban
igen gazdag élőhely megvásárlása
Csákváron. Természetesen a tevévolt. A közalapítvány tulajdonákenységek kibővüléséhez szükséges
ban álló területek majd 75%-a
volt a munkatársak számának növegyepes élőhely, a többi fészkelési
lése is, így jelenleg 13 főállású munlehetőséget nyújtó erdős, valamint
katárs dolgozik a Pro Vértesnél a
táplálkozó helyet adó szántóterükülönböző ágazatokban. Emellett
let. A megvásárlással elhárult
pedig több társadalmi segítő tevéugyan a természeti értékekben
kenykedik aktívan a közhasznú cégazdag területek felaprózódásáA szürke marha gulya
lok érdekében, így például a Közalanak veszélye, ugyanakkor tulajdopítvány kuratóriumának tagjai is tárnosként egészen új, víz-, gyep-,
sadalmi munkában végzik feladatuerdő- és vadgazdálkodási feladakat.
tokkal kerültek szembe.
A főállású lelkes kis csapat tagjai
Műemlékvédelem
között vannak területkezelők, akiknek a feladata a folyamatos monitorA természetvédelmi munka mellett
ing és egyéb természetvédelmi fela közalapítvány másik célkitűzése
adatok a Közalapítvány által kezelt
a Vértes térségében található jelenterületeken, valamint a természeti
tős kulturális értékek, műemlékek
Kirándulás lovas szánnal
értékek bemutatása akár kihelyezett
megóvása, szükség esetén újjáépítése.
tanóra formájában. A természetgazdálkodási prog- Az eredeti formájukban helyreállított létesítméramunkban tanyagazda, tenyésztésvezető, állatgon- nyek egykori, illetve mai kor követelményeinek
dozó és gépkezelő munkálkodik. A háziasszony
megfelelő újszerű hasznosításával hosszú távú
feladata a vendéglátás a rendezvények esetében. A fenntartásukhoz és megőrzésükhöz kívánnak hozGeszner-házban található iroda munkatársai pedig
zájárulni.
a feladatok koordinálójaként biztosítják a mindenMűemlékvédelmi programunk eddigi legfontonapi működést, írják a pályázatokat és működtetik
sabb eredményei:
az épületben található természettudományi kiállítást.
Geszner-ház felújítása
Természetesen programok bővítése, illetve fejlődé- •
se folyamatos, ezért várják az érdeklődőket, akik
•
az egykori Török-torony felújítása
tudásukkal, tapasztalatukkal, talpraesettségükkel
szívesen csatlakoznának a közalapítvány munkájá•
Az Esterházy uradalom majorsági épületeihoz.
nek újjáépítése Fornapusztán
A közalapítványról bővebb információk olvashatók a www.provertes.hu honlapon.
•
A majki premontrei prépostság és
kamalduli remeteség műemlékegyüttesének
üzemeltetése és hasznosítása 1999-2000
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Vértes-Gerecse
Akciócsoport
64 209 lakos
37+1 település
6 kistérség
37 önkormányzat
51 civil szervezet
33 vállalkozás

Vértes - Gerecse „Általél(r)ünk”,
kéz a kézben célhoz érünk!
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Logotervezés és ötletpályázat
Határidő lezárult!
Pályázatot hirdettünk a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési
Közösség településeinek általános iskolái számára. A feladat az volt, hogy a gyerekek segítségével megtervezzük
ennek a szervezetnek az emblémáját. Olyan terveket, rajzokat, skicceket, vázlatokat vártunk, amik kifejezik a Vértes
és a Gerecse hegységeket, az ott élő embereket, a térség
kulturális és természeti értékekeit. A pályamunkák benyújtásának határideje 2008. április 18-a volt, és nagyon sok
érdekes, kreatív rajzot, emblémajavaslatot kaptunk. A beküldött munkákat a TKCS tagjai értékelik, és ünnepélyes
eredményhirdetése 2008. május 30-án lesz Várgesztesen.
Az iskolákat erről levélben is tájékoztatjuk. A legjobb rajzokat elkészítők pedig részt vehetnek egy élménykiránduláson a Vértesi Natúrparkban.

Térségünket érintő rendezvények
Floriana Napok Csákváron
Neszmélyi Hídverő Napok
2008. május 24-25.
2008. június 28-29.
Helyszín: Szabadság tér, Esterházy iskola udvara
Információ: Petrezselyem Antalné 70/250-6206
és környéke
Csákváron kerül megrendezésre a XIII. Kistérségi
Művészeti és Fazekas találkozó a Floriana Napok
Csókakő község nyári programjai
keretén belül.
2008. június 14.—Bikini koncert
A rendezvény a kistérség településeinek művészeti
2008. június 20.—EDDA koncert
bemutatkozásáról szól, valamint a hosszú évek óta
megrendezett fazekas és népi kismesterségek talál2008. július 12.—Kárpátia koncert
kozója is egyben.
2008. augusztus 3.—búcsú
Ízelítő a programokból: kirakodóvásár, testvér település bemutatkozása (Kászon), középkori
2008. augusztus 30.—várjátékok
lovasparádé, római kori harci játékok, íjászat, stb.
15. Víz-Zene-Virág Fesztivál
Tata, 2008. június 27-29.
Helyszínek: Művelődési Ház, Vár, Víztorony, Esterházy-kastély, Török kori átjáró, Kapucinus templom, Berta Malom
Röviden a programkínálatból: jégszobor faragás, virágkötészeti verseny, virágkiállítás, koncertek
(Deák Bill, Kistehén Tánczenekar, Apostol, Magna Cum Laude, stb.), vízi karnevál, tűzijáték, garabonciások, bábszínház, stb.

